
 

 

DRX Masters Cup körpályás ügyességi verseny 2023. évi versenykiírás 

 

 

Rendezvény helyszíne: Kiskunlacháza Airport 

     Kiskunlacháza,  

     Bankháza puszta 1,  

     2340 

Pálya megnevezése: DRX Aréna 

Pálya összetétele: Aszfalt 

Pálya hossza: 2,4km 

Menetirány: Óra járásával megegyező 

 

Időmérés: A ChronoMoto Kft. által hitelesített és működtetett fotocellás rendszer. Az időmérés ellen óvásra 

nincs mód 

 

Rendező: Energia West Kft. 

Címe: 2013 Pomáz, Szőlőtelep u. 19. 

Telefonszám:+36-30-3233206 

E-Mail: info@drive-x.eu 

 

Az esemény tisztségviselői: Eser András, Rónai Tamás, Tóth Norbert 

 

Regisztráció helye az esemény helyszínén. 

 

Előregisztráció a weboldalon: www.drive-x.eu 

 

Kategóriák: 

JK. Junior kategória: 18 éves korig 
K-1300.        -1300ccm alatt  
K-1600.       1301ccm-1600ccm 
K-2000.     1601ccm-2000ccm 
K+2000.    2001ccm+  

KS-1600.   Street -1600ccm-ig 

KS+1600.  Street – 1600ccm-től 
KPlusz.      Turbo + Összkerék + Prototipus 

 
Versenytáv: 1x10perc szabadedzés és 2x10 perces futam (összesen 30 perc és több mint 60km) áll minden 

kategória rendelkezésére (továbbiakban: versenytáv)  

 

Az versenyzők értékelése:  

A versenyző célja, hogy kategóriájában rendelkezésre álló 2 futam alatt teljesített leggyorsabb kör összege a 

lehető legkisebb legyen.  

Mért körnek a időmérési ponttól az időmérési pontig teljesített táv minősül. 

 

Nevezés menete: 

 

A www.drive-x.eu weboldalán található Masters Cup nevezési felületen.  

 

Előlegisztráció szükséges. 

 

A nevezési felület az esemény kezdőnapját megelőző hét péntek 18:00 óráig elérhető. 

 

Nevezésre a helyszínen is van lehetőség 8:00-ig, 5.000 Ft pótdíj ellenében. 
 
A nevezési díj bruttó 25.000Ft, amely 1 szabad edzésre és 2 verseny futamon való részvételre jogosít. 

http://www.drive-x.eu/


 

 

 

 

 
Regisztráció menete: 

 

Az esemény napján, a helyszínen 6:30 - 8:00 között a nevezett versenyzők regisztrációjára kerül sor, 

melynek során ellenőrzésre kerülnek a versenyzők által leadott nevezésekben feltüntetett információk, 

továbbá  átadásra kerülnek a rajtszámok, melyek a pályára történő felhajtásra, és a futamokon való 

részvételre jogosítanak. 

 

A Szervizpark:  

 

A versenyzők számára a nevezésben kérvényezett helyigénynek megfelelő helyet biztosítunk, ahol az 

autókon bármilyen módosítás végezhető, üzemanyag, valamint minden egyéb autóba szükséges folyadék 

utántöltésére is itt van lehetőség.  

 

A szervizpark területén megengedett legnagyobb sebesség 10 km/h 

 

A szervizpark területén tilos a gumimelegítés, gumifüstölés, a gyorshajtás. 

 

A szervizparkban biztosított helyen a futamon részt vevő autók alá kötelező szőnyeget vagy ponyvát teríteni.  

 

A szemetet szemeteszsákba kell gyűjteni, a fáradt olajat kizárólag gyűjtőedénybe lehet leengedni. A 

résztvevők a szervizpark területét rendezett, tiszta állapotban kötelesek elhagyni. Ennek megszegése 100.000 

Ft pénzbírságot von maga után. 

 

Lehetőség van sátor bérlésére, melyet a nevezésben, továbbá a helyszínen a regisztráció során lehet 

kérvényezni.  

 

A rajtelőkészítő: 

A rajtelőkészítő rendeltetése hogy  

1: A futam előtt az adott kategóriába tartozó versenyzők műszakilag a pályára történő felhajtásra alkalmas 

állapotban lévő autóval felsorakozzanak a pályára történő felhajtást megelőzően.  

2: A futam előtt a biztonságtechnikai eszközök megléte és használata ellenőrzésre kerül.   

 

A rajtelőkészítő területén a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h 

 

A rajtelőkészítő területén tilos a gumimelegítés, gumifüstölés, a gyorshajtás.  

Ennek megszegése a futamból történő kizárást vonja maga után. 

 

A transzpander: 

 

Minden versenyző autójában kötelező a futam során transzpandert elhelyezni. Erre megfelelően rögzített 

felfogatás szolgál, melyet a versenyző maga is biztosíthat, de a regisztráció során lehetőség van az 

igénylésére is. 
 

A versenyzők kötelező felszerelése: 

 

-Bukósisak: A versenyző számára a futamok során kötelező a legalább “E” jelzéssel ellátott bukósisak 

használata. Kerékpáros bukósisak használata tilos, egyben életveszélyes! 

 

-Ruházat: Kötelező a zárt, hosszú ujjú póló és hosszúnadrág, a hosszú szárú cipő, valamint kesztyű viselése. 

Ajánlott versenyoverál viselése. 

 

A pályára történő felhajtás menete: 



 

 

A pályára történő felhajtásra a regisztráció során átadott rajtszámok jogosítanak. Rajtszámot jól látható 

helyre kell elhelyezni. A rajtszámokat egymás mellé kell elhelyezni, és a futamon nem résztvevő  rajtszámot 

át kell húzni. Egy autó legfeljebb két rajszámmal indulhat. 

 

Gumimelegítő használata nem engedélyezett 

 

Az a versenyző, aki a futamán nem teljesít mért kört, a futamon ”Nem került értékelésre” jelzéssel kerül 

feltüntetésre az eredményben. 

 

A futam kezdetétől a biztonsági öv használata a futam végéig kötelező. Ez alól kivételt képez a 

szervizparkban történő megállást követő időszak, egészen az újabb pályára hajtás időpontjáig.  

E szabály megsértése a futamból történő kizárással és 50.000 Ft pénzbírsággal jár, 

 

A futam: 

A versenyzők számára a rendezvény során 1 szabadedzés és 2 mért futam áll rendelkezésre.  

Mind a szabadedzés, mind a futamok 10-10 percesek.  

Ez idő alatt tetszőleges alkalommal a szervizparkba is kihajthatnak, ahol módosításokat végezhetnek az 

autón, de a futam teljesítéséhez rendelkezésre álló idő tovább pörög. 

 

A futam során az utolsó 1 percben a szervizparkba történő behajtás esetén a futam folytatására nincs mód, 

úgy tekintendő, hogy a versenyző az adott futamban nem kíván több kört teljesíteni. Az addig teljesített mért 

köreiből kerül megállapításra a leggyorsabb köre az adott futamban. 

 

Az a versenyző, aki más versenyzőt szándékosan feltart, a versenytáv során elért futam leggyorsabb körideje 

törlésre kerül.  

 

Az a versenyző, aki más versenyzővel szándékosan összeütközik, más versenyzőt szándékosan kilök, vagy 

egyéb módon veszélyezteti testi épségét, az eseményről való azonnali kizárását, valamint esetleges 

büntetőjogi felelősségét vonja maga után! 

 

A futam során lengetett sárga zászló esetén, a sárga zászlós periódus alatt a  köridőn javítani nem lehet. Aki 

sárga zászlós periódus alatt javít az idején, az adott körideje törlésre kerül. Sárga jelzés esetén előzni tilos! 

 

A futam során lengetett piros zászló esetén az összes pályán lévő versenyző köteles csökkentett sebességgel 

a rajt előkészítőbe visszahajtani. A piros zászlós periódus végét a bírói poszton lengetett zöld zászló váltja. 

Ekkor az adott kategóriába tartozó versenyzők ismét a pályára hajthatnak, és teljesíthetik a még fennmaradó 

időt. 

 

A futam végét az időmérési ponton lengetett kockás zászló jelenti. A versenyző a lengetett kockás zászló 

esetén a célvonalon történő áthajtást követően rögtön köteles megállás nélkül a szervizparkban elfoglalt 

helyére vezetni, és ott megvárni, míg a számára a rajtelőkészítőben felszerelt transzpandert a technikai 

ellenőr kiveszi az autójából. 

 

A futam során a vezető mellett található ülésen egy utas szállítására van lehetőség. Az utas számára ugyan 

azon védőfelszerelések viselése kötelező (bukósisak, zárt, hosszú ujjú póló és hosszúnadrág, a hosszú szárú 

cipő, kesztyű kivételével) mint amely a versenyzők számára. Az utas számára is kötelező a biztonsági övet a 

futam teljes időtartama alatt bekötve tartani. Ez alól kivételt képez a szervizparkban történő megállást követő 

időszak, egészen az újabb pályára hajtás időpontjáig. Amennyiben az utas nincs bekötve, a versenyző 

mindaddig nem hajthat fel a pályára, amíg utasa ki nem száll az autóból, vagy be nem köti magát. A hátsó 

üléseken utas szállítása tilos, egyben életveszélyes! 

 

Óvás: 

 

Óvásra az adott kategória futamának leintését követő 30 percben van lehetőség. 

 

Az óvás díja 10.000 Ft/óvás. 

 



 

 

Díjazás: 

 

Minden kategória 1. 2. 3. helyezettje kerül díjazásra 

 

Abszolút 1. 2. 3. 4. 5. 6. helyezett kerül díjazásra. 

 

A díjazásra az utolsó futamot követően 30 perccel kerül sor, kérünk minden érdekeltet, hogy személyesen 

jelenjen meg, és adja meg a díjátadó méltóságát. A díjak utólagos postázására nincs lehetőség. 


